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 Kommunstyrelsen 2022-06-14 
  
 
 Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 14 juni: 
  

1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna ”Verksamhetsbeskrivning Nya 
Strömsnässkolan, Sporrsmeden 1” samt ”Lokalprogram Nya Strömsnässkolan, 
Sporrsmeden 1 med lokalförteckning” som stöd för den fortsatta projekteringen, att 
bevilja upphandling av arkitekt med tillhörande processledare som med stöd av 
dokumenten, och i nära samråd med verksamheten och teknisk förvaltning, ska 
resultera i en förslagshandling för den nya skolan i huvudsak enligt de godkända 
dokumenten, att finansieringen av det fortsatta arbetet sker genom de återstående 
medel som finns anslagna för projektet, att arbetet redovisas kontinuerligt till 
kommunstyrelsens arbetsutskott, och att ärendet redovisas till kommunfullmäktige 
när förslagshandlingen är klar. 

 
2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna uppdaterat ”Lokalprogram för 

Inre Hansens backar”, daterat 2022-05-18, som stöd för den fortsatta projekteringen, 
att den fortsatta projekteringen av förskolan på Inre Hansens backar i huvudsak ska 
ske enligt det antagna lokalprogrammet, att arbetet ska ske i nära samråd med 
verksamheten och teknisk förvaltning, och resultera i en förslagshandling för den nya 
förskolan i huvudsak enligt de godkända dokumenten, att i kommunstyrelsens 
investeringsbudget för 2022 tilläggsbudgetera 2,5 mkr för projektet, och att ärendet 
redovisas till kommunfullmäktige när förslagshandlingen är klar. 

 
3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till tekniska förvaltningen, att 

genom tekniske chefens försorg, upphandla och uppföra moduler till Timsfors skola i 
huvudsak enligt det lokalprogram som tagits fram för ändamålet, att i 
kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 anvisa 850 000 kr för att täcka 
etableringskostnaderna av modulerna, att i utbildnings- och kulturnämndens 
investeringsbudget för 2022 anvisa 350 000 kr för möbler och andra inventarier till 
modulerna, och att i utbildnings- och kulturnämndens driftsbudget, anvisa 275 000 kr 
år 2022, och därefter årligen under hyrestiden anvisa 550 000 kr för hyra och övrig 
drift av modulerna. 

 
4. Att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen ”Larmanordning vid VMA viktigt 

meddelande till allmänheten”.  
 
Arbetsutskottet har 2022-05-30, § 79, beslutat att kommunstyrelsen får i uppdrag, 
att genom säkerhetschefens försorg, inlämna ansökan till Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB), för att få godkännande att  
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utomhusvarningssystem uppförs i kommunens tätorter. Då arbetsutskottets beslut 
har samma inriktning som motionärens intentioner föreslås att motionen bifalles. 
MSB har meddelat att man tagit emot kommunens begäran och att den kommer att 
behandlas inom 3-5 månader. 

 
5. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen ”Skapa en kommunal 

App for information, kommunikation och större delaktighet”.  
 
Motionärernas förslag att utreda möjligheten att skapa och utveckla en digital 
applikation för information och kommunikation är helt i linje med 
kommunfullmäktiges tidigare ställningstagande vad gäller att tillhandahålla lämpliga 
informationskanaler, varför motionen bör bifallas. 

 
6. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att, enligt 3 kap. 19 § plan- och bygglagen 

(2010:900), anta förslag till ny översiktsplan för Markaryds kommun att gälla från 
och med 2022-07-01, och att nuvarande översiktsplan, antagen av 
kommunfullmäktige 2010-12-16, § 17, därmed upphör att gälla.  

 
7. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att den politiska nämndorganisationen inte 

ska förändras inför mandatperioden 2023-2026, att anta upprättat förslag till 
Reglemente för partistöd att gälla från och med januari 2023, och att anta upprättat 
förslag till Arvodes- och ersättningsreglemente att gälla från och med 1 januari 2023. 

 
8. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa ram- och investeringsbudget för 

2023 samt EFP 2024-2025 i enlighet med Alliansens budgetdokument, inklusive 
bilagor samt de uppdrag som följer av detsamma, och att ge styrelse och nämnder i 
uppdrag att upprätta och fastställa driftsbudgetramar för respektive nivå i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslutade budget. 
 
 
 

 
 
 

Bengt Germundsson 
Kommunstyrelsens ordförande 


